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Om tot de juiste kennis van cene diersoort te geraken is het

volstrekt noodzakelijk , dat men alle vormen kenne , waarin zij

zich \'ertoont. Eerst dan kan men met zekerheid de kentee-

kenen vaststellen , die haar van hare verwanten onderscheiden.

Het is daarom , dat het afbeelden en beschrijven van belano^-

rijke variëteiten eene zeer nuttige zaak is.

In de collectie van den heer J. Backer Junior te Ooster-

beek , een welbekend en ijverig lepidopteroloog , de op bij-

gaande Plaat 5 bij figuur 4 en 5 afgebeelde -voorwerpen ziende
,

die beide zeer sterk van het hoofdras hunner soorten afwijken,

kwam het mij voor dat het om bovengenoemde reden wel noo-

dig was , ze bekend te maken. Terwijl ZEd. gaarne bereid was

de vlinders daartoe te leenen , ben ik aan de welwillendheid van

de redactie van het tijdschrift voor Entomologie eene plaats

voor hare beschrijving verschuldigd. De heer Snellen van

YoUenhoven had de goedheid de dieren af te teekenen en
,

schoon de juiste uitvoering der figuren eene beschrijving over-

tollig maakt, wil ik met een paar woorden liet verschil nader

opgeven , waardoor zij zich van de typen onderscheiden
, en

vermelden , waar de vlinders gevangen zijn.
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FW. 5. is cene variëteit van Anarta Myrtilli L. $ , zonder

den gelen band op de achtervleugels , die deze soort kenmerkt.

Men ziet er niet alleen geen spoor van , maar ook het buiten-

ste gedeelte van de achtervleugels , dat anders fluvi-eelzwart is ,

en daardoor het geel sterk doet afsteken , is hier donker-

graauw , als het binnengedeelte.

De teekening der voorvleugels en de vorm van den vlinder
,

die zeer gaaf is , doen duidelijk zien , dat het geene andere

soort is , maar eene variëteit van Myrtilli.

Ik heb nergens eene beschrijving of afbeelding eener der-

gelijke variëteit gezien , waaruit ik opmaak , dat zij hoogst zeld-

zaam voorkomt. Wel heeft de Heer Backer in de maand I\Iei

van 1861 onder een aantal voorwerpen van A. Myrtilli L. , die

hij uit de rups vei kreeg, er angetroffen, bij welke het geel op de

achtervleugels beperkter was dan gewoonlijk , maar geene zoo-

danige variëteit als hier afgebeeld is , zelfs geene overgangen.

Het dier is bij Oosterbeek op de heide gevangen ; ware het

soms in eene verwijderde landstreek aangetroflen , dan had Avelligt

de een of andere Entomoloog , verlangende zijnen naam te ver-

eeuwigen , het als eene nieuwe soort beschreven en aan de la-

tere beoefenaars der Lepidopterologie misschien veel hoofdbre-

ken op den hals gehaald !

Fi«y. 4. is eene variëteit van Nemeophila Russuia L. , mede

zeer in het oog loopende. Dit voorwerp onderscheidt zich

van het hoofdras door de vurige roodbruine kleur der voor-

vleugels , en de diepzwarte aciitervleugels , hetgeen er een

zeer vreemd aanzien aan geeft. Naauwkeurige vergelijking

met gewone wijfjes van Russuia doet echter zien dat wij hier

slechts met een , hoewel zeer opmerkelijk , kleurverschil te

doen hebben , en dat er genoegzame overgangen bestaan.

Het dier is , even als de variëteit van Myrtilli uit de omstre-

ken van Oosterbeek , doch de Russuia is uit eene rups ge-

kweekt. Beiden zijn door den heer Backer Junior aangetrof-

fen.


